
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

07 лютого 2013 року                                                                 № 96 
 

Про проведення ІІ Міської 

профорієнтаційної гри «Мистецька 

фортеця» 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 серпня         

2002 року № 457 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль 

дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», Плану роботи Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на 2013 рік, з метою формування у підростаючого 

покоління патріотизму та духовності, національної свідомості, позитивної 

мотивації до майбутнього вибору професії, виховання художньо-естетичної 

культури, розкриття творчих здібностей молоді  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести ІІ Міську Гру «Мистецька фортеця» серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста Києва в березні-квітні 2013 року. 

2. Затвердити персональний склад організаційного комітету та журі ІІ Міської Гри 

«Мистецька фортеця» (додатки 1, 2). 

3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій: 

3.1. Забезпечити участь команд в ІІ Міській профорієнтаційній грі «Мистецька 

фортеця» згідно графіку (Додаток 3). 

3.2. Призначити відповідальних за життя, здоров’я дітей у дорозі та під час 

проведення ІІ Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця». 

3.3. Провести цільовий інструктаж з керівниками і супроводжуючими з 

охорони праці та з учнями з безпеки життєдіяльності з обов’язковим 

записом у журналах реєстрації інструктажів. 

4. Відділу позашкільної освіти Управління дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

(Бабінець С. І.) забезпечити проведення конкурсу до 15 квітня 2013 року. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської  міської державної адміністрації) Челомбітько 

В.Ю. 

 

Директор Департаменту                                       О.Добровольська 



Додаток 1 

до наказу Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської  міської 

державної адміністрації)  

від 07 лютого 2013 року № 96 

 

Склад організаційного комітету  

ІІ Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця» 

 

 

1. Челомбітько Вікторія Юріївна, перший заступник директора 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської  міської державної адміністрації), 

голова організаційного комітету.  
 

2. Шурко Олена Василівна, начальник управління освіти Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації, заступник голови 

організаційного комітету. 
 

3. Ігнатов Олександр Володимирович,  директор спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови 

Деснянського району міста Києва, член організаційного комітету.  

 

4. Кочерян Інна Сергіївна, перший проректор Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого, член 

організаційного комітету (за згодою). 

 

5. Куріцин Брис Олександрович, керівник літературно-інформаційно-

аналітичної служби Національного академічного театру російської 

драми ім. Лесі Українки, член організаційного комітету (за згодою). 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту                                           О.Добровольська 



Додаток 2 

до наказу Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської  міської 

державної адміністрації)  

від 07 лютого 2013 року № 96 

 

Склад журі  

ІІ Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця» 

 

Голова журі: 

 

Яблонська Галина Геллярівна, актриса Національного академічного театру 

ім. Івана Франка, народна артистка України (за згодою). 

 

Заступник голови журі: 

 

Постолюк Тамара Казимирівна, перший заступник начальника управління 

освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 
 

Члени журі: 
 

1. Порохомчук Олександр Сергійович, помічник ректора Київського 

Національного Університету театру, кіно і телебачення ім. 

І.К.Карпенка-Карого (за згодою); 
 

2. Суханов Анатолій, актор, режисер академічного театру «Колесо» (за 

згодою); 
 

3. Коровченко Євген Григорович, доцент кафедри майстерності актора та 

режисури драми Київського Національного Університету театру, кіно 

та телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого (за згодою);  
 

4. Голубенко Раїса Миколаївна, радник Президента Золотої Еліти України 

з міжнародних зв´язків в СНД та Євросоюзі (за згодою).  

 

 

 

 

Директор Департаменту                                           О. Добровольська 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської  міської 

державної адміністрації)  

від 07 лютого 2013 року № 96  

 

 

 

Графік проведення 

IІ Міської профорієнтаційної гри 

«Мистецька фортеця» 

 

11 березня 2013 

 

Деснянський район 

12 березня 2013  

 

Голосіївський район 

13 березня 2013 

 

Дарницький район 

14 березня 2013 

 

Дніпровський район 

15 березня 2013 

 

Печерський район 

18 березня 2013 

 

Оболонський район 

19 березня 2013 

 

Святошинський район 

20 березня 2013 

 

Подільський район 

21 березня 2013 

 

Солом’янський район 

22 березня 2013  

 

Шевченківський район 

 

 

 

 

Перший заступник  

директора Департаменту В. Челомбітько 

 

 

 


